Nieuwsbrief februari 2020

G-Standaard februari 2020 vrijgegeven
Vandaag, 21 januari 2020, is de G-Standaard voor februari 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 112.296 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 695 nieuw, 79.321 gewijzigd en 205 vervallen
- 95.791 handelsproducten (HPK) waarvan 568 nieuw, 462 gewijzigd en 147 vervallen
- 7.336 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 30 nieuw, 5 gewijzigd en 13 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Nog 9 maanden……
Dan vervallen de klassieke interactiebestanden!
Hiervoor in de plaats zijn al enige jaren de MFB’s beschikbaar.

Sterkte in naam digoxinetabletten in mg
De sterkte-aanduiding in de GPK-en PRK-omschrijving voor digoxinetabletten is gewijzigd. De sterkte is nu in alle
gevallen uitgedrukt in milligram.
De GPK’s en PRK’s zijn onveranderd gebleven.

Zuivere uitlevering van de apotheekverkoopprijs
Bij Z-Index werd in het verleden de verkoopprijs met BTW opgeslagen en uitgeleverd. De afgelopen jaren hebben
we stap voor stap onze systemen omgezet waardoor de afnemers de prijs zonder BTW kregen, de
informatieleveranciers de prijs zonder BTW konden opgeven en als laatste stap hebben we ook de interne opslag
van de verkooprijs aangepast zodat deze zonder BTW wordt vastgelegd. Dat betekent dat u de vanaf deze GStandaard de verkoopprijs identiek krijgt zoals deze bij ons is opgegeven en er geen afrondingverschillen meer
ontstaan. Eenmalig ontstaan daardoor een grote hoeveel minieme mutaties ten opzichte van de vorige GStandaard.

Achter de schermen
Wie ben je?
Leonora Grandia
Wat is jouw expertise?
Farmacotherapie
Waarom ben je bij Z-Index gaan werken? En wat houdt je hier?
Altijd uitdagend om eraan bij te dragen dat de farmacotherapeutische inhoud van de G-Standaard blijft aansluiten
bij de ontwikkelingen in het veld.
Voor welke uitdagingen sta je hier?
Medisch farmaceutische beslisregels en Medicatieproces staan bovenaan.
Waarvoor kunnen klanten jou benaderen?
Alles wat raakvlakken heeft met farmacotherapie en de G-Standaard, is in elk geval het proberen waard om me
daarvoor te benaderen.
Wat is de grootste blunder die je ooit tijdens werk hebt meegemaakt? Of het grappigste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Het mooiste dat ik kan meemaken, is dat eindgebruikers blij zijn verbeteringen die we in de G-Standaard
aanbrengen.
Wat zouden wij graag van je willen weten?
Dat hangt er vanaf wat je wilt weten. Maar op iemands naam googelen is altijd leuk.

GPK/PRK & Farmacogenetica-Update
De belangrijkste wijzigingen in de GPK/PRK-gegevens en de farmacogenetische gegevens, die door het
Geneesmiddel Informatie Centrum in de G-Standaard zijn verwerkt vind u hier:
-

GPK/PRK-Update
Farmacogenetica-Update

Jaarfactuur nu elektronisch!
Binnenkort gaan de jaarfacturen eruit. Deze worden voor het eerst elektronisch in PDF verstuurd. Heeft u bij ons
een abonnement en maakt u intern gebruik van een PO-nummer/inkoopordernummer?
Dan kunt u dit voor eind januari aan ons mailen naar info@z-index.nl.

Komende wijzigingen in de G-Standaard
Onderstaand vindt u een overzicht van de komende wijzigingen in de G-Standaard. Deze wijzigingen zijn
besproken in de werkgroep techniek.
De details van alle wijzigingen vindt u op onze website. Z-Index raadt iedereen die de G-Standaard afneemt en
deze ook elke maand downloadt aan deze documenten met regelmaat te bekijken en zo op de hoogte te blijven
van alle wijzigingen.
Aankomende wijzigingen:
Datum

Bestand(en)

Wijziging

032020

BST902T.TSNR
= 0002

Overgang thesaurus 1 naar 2 uitgesteld naar 1 maart.
We hebben in overleg met de werkgroep techniek gesproken over een oplossing voor
het overgaan van meerdere eenheden thesauri naar 1 eenheden thesaurus te weten
thesaurus nummer 2. Zoals op onze website staat vermeld is de uniciteit in de
thesaurus gedefinieerd als een unieke combinatie van thesaurus nummer (1O) en
itemnummer (2O) zie ook: https://www.zindex.nl/documentatie/bestandsbeschrijvingen/bestand?bestandsnaam=BST902T
We hebben uit praktisch oogpunt (en overleg met de werkgroep techniek) besloten
om de items uit thesaurus 1 onder het originele nummer uit thesaurus 1 op te nemen
in thesaurus 2. Dat heeft als gevolg dat er op basis van de memocode en mogelijk ook
de omschrijvingen van 4, 15, 25 en 50 posities ‘dubbele’ items in thesaurus 2 ontstaan.
- MEGABECQUEREL komt nu voor met itemnummer 501 (huidige nummer) en
wordt ook opgenomen onder nummer 310 (het nummer afkomstig uit
thesaurus 1)
- FIP EENHEID komt nu voor met itemnummer 504 (huidige nummer) en wordt
ook opgenomen onder nummer 213 (het nummer afkomstig uit thesaurus 1)
Vervolgens komen er nog 11 extra items bij die nog niet voorkomen in thesaurus 2
maar wel zijn opgenomen in thesaurus 1.
Wij zullen bovenstaande wijzigingen per G-Standaard van maart doorvoeren.

032020

BST031T HPRZVR HPRZVB XSRNCL

In bestand 31 worden de volgende velden opgeschoond (door ze ‘leeg’ te maken).
- HPRZVR (beoordeling rationaliteit)
- HPRZVB (achtergrond rationaliteit)
- XSRNCL (reden niet clusteren)

03-2020 BST361T

Invoering NHG-tabel gebruikseenheden nieuwe versie

042020

BST014T
BST031T

Nieuw bestand 14: RZV aanspraken op artikelniveau
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 worden ook
opgenomen op artikelniveau. Na een jaar worden de gegevens op hpk-niveau
(BST031T) “geleegd”.

BST001T

Uitbreiding Bestand 1
Bestand 1 wordt in de G-Standaard uitgebreid met de velden MDRUSE en MDRDAT.
Het veld MDRDAT krijgt als omschrijving “wijzigingsdatum gebruik”

??2020

BST052T

Bestanden 52 (vervangt bestand 50,51 en 59 in de nabije toekomst) Bestand 52 wordt
in de G-Standaard opgenomen. Een datum voor het laten vervallen van de bestanden
50, 51 en 59 wordt later afgesproken in de werkgroep techniek.

062020

BST031T
BST902T
.TSNR=0020

De nieuwe productgroep TT (Tijdelijke Tekorten) wordt ingevoerd in de G-Standaard.

112020

BST625T
BST626T
BST627T
BST921/922T
.TXMODU=18
BST601T
.TXMODU=18
BSt902T
.TSITNR=128

De klassieke interactiebestanden gaan vervallen.
Per april 2017 worden alle interacties al MFB uitgeleverd. Vanaf dit moment kunnen
de interacties geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen zoals procesindicatoren,
patiëntkenmerken, lab- en meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en
kortere medicatie controlemeldingen kunnen hiermee orden gerealiseerd.

042021

BST031T

RZV aanspraken op HPK-niveau worden “geleegd”
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 zijn reeds één jaar
opgenomen op artikelniveau. (BST014T). Volgens afspraak met de werkgroep techniek
worden na een jaar hierdoor de gegevens op hpk-niveau (BST031T) “geleegd”.

De nieuwsbrieven zijn ook online te raadplegen.
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

